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Stupeň hodnocení podle ECTS
Kritéria hodnocení:
1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

3

Teoretická část práce

4

Praktická část práce

5

Formální úprava práce

A

B

C

D

E

F







Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student se zabýval analýzou financování vodního hospodářství jako odvětví kritické
infrastruktury. Struktura práce je logická a svým rozsahem vyhovující. V teoretické části
jsou vymezeny základní pojmy, rozdíl v právních normách mezi Českou republikou a
Slovenskem a problematika financování vodního hospodářství pomocí jednotlivých
programů. Praktická část obsahuje analýzu vodárenských společností v oblasti zlínského
kraje. Na základě provedené analýzy autor vymezil problematické oblasti a navrhl opatření
pro zlepšení stavu v problematických oblastech. Provedené analýzy i návrhy svědčí o tom,
že se autor v řešené problematice velmi dobře orientuje.
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Autor ke zpracování práce přistoupil velmi zodpovědně a iniciativně, pracoval samostatně,
při konzultacích prokazoval hluboké znalosti řešené problematiky a velmi dobré analytické
schopnosti.
Práce je zpracována věcně správně a srozumitelně, grafická úprava je průměrná, text
obsahuje formální chyby. Členění kapitol na jednu podkapitolu není v pořádku (viz
kapitoly 2.1, 4.2.1, 6.1). Autor pracoval samostatně, při konzultacích prokazoval hluboké
znalosti řešené problematiky a velmi dobré analytické schopnosti.
Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce splnila cíle, které byly v úvodu stanoveny, a lze
ji doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm B – velmi dobře.
Práce prošla kontrolou v systému Theses.cz – není plagiát.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

Vymezte alespoň orientačně náklady spojené s řešením problému zastaralých potrubí
v menších obcích (viz kapitola 6).

2.

Která z navrhovaných opatření uvedených v kapitole 6.1 mají podle Vašeho názoru
naději na realizaci v podmínkách České republiky a která naopak ne? Vysvětlete.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:

B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 24. května 2014.

…………….………………..……...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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